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एक कोल्शा शोता आणण एक वाळऱंदय शोते. कोल््माची 
एक वपयचदंाची फाग शोती, तय वाळऱंदयच ेएक ळते शोते. 
एक ददलव कोल््माने वाळऱंदयरा वलचायरे,  
“जय आऩण दोघांनी ळभऱून तुझ्मा ळतेात काभ केरे तय 
आरेरे ऩीक आऩण अधे-अधे लाटून घेलू ळकतो. 
त्माफदल्मात भी तुरा भाझ्मा फागेतीर अधी वपयचदं 
देईन.” 
 



“ठीक आशे,” वाळऱंदय म्शणारे, “ऩण आधी आऩण एक गोष्ट 
ठयलू, की तू कोणता अधाा दशस्वा घेळीर, शो जळभनीच्मा लय शलेत 
उगतो तो की, जो जळभनीच्मा खारी भातीत उगतो तो?” 
“भी जळभनीच्मा लय मेणाया दशस्वा घेईन,” कोल्शा म्शणारा. 
“भग आऩण फटाटे रालू,” वाळऱंदयने ननणाम घेतरा.  



दोघांनी ळभऱून ळतेाची नांगयणी केरी.  



भग त्मांनी फटाटे रालरे. 



फटाटे काढण्माची लेऱ आरी, तेव्शा वाळऱंदय म्शणारे, 
“वऩकाचा लयचा तुझा बाग काढून घे.” कोल््माने तवेच 
केरे, त्माने रलकयच फटाट्माचा लयचा बाग म्शणजे 
ननरुऩमोगी ऩाने काढून टाकरी . 

 त्मानंतय वाळऱंदयची ऩाऱी आरी, त्माने जभीन 
खोदनू भस्त फटाटे काढरे. 



“आता तुझ्मा फागेतरे वपयचदं 
तोडू मा आणण त्माची फयोफय 
लाटणी करू मा.” वाळऱंदय म्शणारे. 

 वाळऱंदयरा तय त्माच्मा 
ळतेातरे वगऱे फटाटे तय 
ळभऱारे, ळळलाम कोल््माच्मा 
फागेतरी वपयचदंं वुद्धा 
ळभऱारी.  



 ऩुढच्मा लऴी वाळऱंदय आणण कोल्शा ऩयत 
बेटरे. “मालऴी वुद्धा आऩण ऩीक अधे-अधे 
लाटून घेलू मा का?” कोल््माने वलचायरे. 

  “आनंदाने,”वाळऱंदय म्शणारे. “मालेऱी तू वऩकाचा कोणता 
बाग घेळीर?” जळभनीच्मा लयचा की खारचा?”  

“का? मालेऱी वुद्धा तुरा भरा धोका द्मामचा का?! मालेऱी भी 
लेड्मावायखा लयचा दशस्वा घेणाय नाशी. मालेऱी भी जळभनीचा 
खारचा बाग घेईन,” कोल्शा म्शणारा.  

“ठीक आशे,”वाळऱंदय म्शणारे, “मालेऱी आऩण गशू ऩेरू.” 



भग दोघांनी ळतेाची नांगयणी केरी.  



भग त्मांनी गशू ऩेयरा. 



गशू छान लाढरा, त्माच ेळते वोन्मावायखे 
ददवू रागरे. गशू झाल्मानंतय वाळऱंदयने 
जळभनीचा लयचा बाग काऩरा. 

भग कोल््माने भुऱं खोदरी, ऩण त्माच्मा 
काभाच ेकाशीच त्मारा ळभऱारे नाशी. 
 



“चर आता तुझ्मा फागेतरे वपयचदं तोडून 
एकभेकांत अधे अधे लाटू मा,” वाळऱंदय 
म्शणारे.  
  



 कोल्शारा रलकयच कऱरे की,  
तो दवुऱमांदा पवलरा गेरा आशे. 
तो भदतीवाठी न्मामाधधळाकड े
गेरा. 
न्मामाधधळाने वाळऱंदयरा फोरालरे 
आणण त्मारा म्शणारे, “उद्मा 
तुम्शी दोघे गव्शाच्मा ळतेात मा, 
नतथे तुभची ळमात रालू. तुभच्मात 
जो श्जंकेर त्मारा वगऱे गशू 
आणण वपयचदं ळभऱतीर.” 
कोल्शा आणण वाळऱंदय दोघे 
मावाठी तमाय झारे. 



 दवुऱमा ददलळी ते ळतेालय बेटरे. न्मामाधधळाने वलचायरे, 
“तुम्शी दोघे तमाय आशात ना?” भग न्मामाधधळाने 
ळमतं वुरु कयण्माची वूचना ददरी. कोल्शा वाळऱंदयच्मा 
अऩेषेऩेषा खऩू जोयात धालरा. ऩण कोल््माने ककतीशी 
प्रमत्न केरा तय वाळऱंदयच ऩुढे गेरेरे ददवामच.े त्माच े
कायण स्लच्छ ददवत शोते. 

वाळऱंदयच ेककतीतयी नातेलाईक शोते. जे ददवामरा 
बफरकुर त्माच्मावायखेच शोते. ते गव्शाच्मा ळतेात 
जागोजागी रऩरेरे शोते. कोल्शारा ऩऱत मेताना 
ऩाशताच ते त्माच्मा ऩुढे धालत. पक्त ळलेटच्मा 
टप्पप्पमात पक्त ते वाळऱंदय धालरे. 
 



कोल्शा अधे ळते वुद्धा ऩऱारा नाशी, तेव्शा त्माने न्मामाधधळारा 
ओयडतांना ऐकरे, “शा फघा वलजेता!” आणण नतथे खोर वलाव 
घेत वाळऱंदय आनंदात उबे शोते. मालेऱी वाळऱंदयने कोल्शारा 
चांगराच धोका ददरा शोता. आता कोल्शा वगऱा गशू आणण 
वपयचदं वुद्धा शातच ेघारलून फवरा शोता. 
 



 ऩुढच्मा लऴी लवंतात वाळऱंदयने ऩीक लाटून 
घेण्माची गोष्ट केरी तेव्शा कोल्शाने वाप 
नकाय ददरा. 
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